
III Bełchatowski Bieg Nocny 

Regulamin 

 

 

I. CEL IMPREZY  

Popularyzacja biegów długodystansowych i masowych jako najbardziej dostępnej formy rekreacji 

fizycznej. Promocja Miasta Bełchatowa i jego walorów turystycznych. 

 

II. ORGANIZATORZY  

1. Miejskie Centrum Sportu 

ul. Czyżewskiego 7 
97-400 Bełchatów 

Tel. (44) 737-81-25 

e-mail: kontakt@mcs.belchatow.pl 

 

2. Rejestracja na zawody / Obsługa zapisów / Operator logistyczny imprezy: 
Energy Events Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Kaszubska 53, 80-297 Miszewko 
e-mail: biuro@energyevents.pl  
tel. (58) 585 1 584 

 

III. TERMIN I MIEJSCE STARTU  

Bieg zostanie przeprowadzony w dniu 27.04.2019 r. /sobota/ ulicami miasta Bełchatowa.  

Start o godz. 21:00 - Bełchatów, pl. Narutowicza 

Meta - Bełchatów, pl. Narutowicza 

 

IV. BIURO ORGANIZACYJNE  

1. Biuro Organizacyjne zlokalizowane będzie w Bełchatowie w budynku MCK Bełchatów, pl. 

Narutowicza 3.  

2. Funkcjonować będzie w dniu biegu, tj. 27.04.2019 r. w godz. 17:30 – 22:30.  

 

V. PRZEBIEG  

1. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 10 km, na trasie o nawierzchni asfaltowej.  

2. Zawodnicy na starcie ustawiają się dowolnie. 

3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzina 40 minut. Zawodnicy, którzy nie 

dobiegną do mety w ciągu przewidzianego limitu od chwili startu, zobowiązani są do przerwania 

biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, 

ponoszą za to odpowiedzialność własną, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego 

oraz Kodeksu Cywilnego.  
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VI. UCZESTNICTWO  

1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 27.04.2019 r. ukończą 16 lat.  

2. Osoby niepełnoletnie startują w biegu na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna. 

Warunkiem dopuszczenia do biegu osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez rodzica bądź 

prawnego opiekuna stosownego oświadczenia. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do 

startu jest obecność rodzica/prawnego opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie 

weryfikacji.  

3. Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w Biurze Organizacyjnym w 

dniu 27.04.2019 r. w godzinach 17:30 – 20:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód 

osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia  

i obywatelstwa.  

4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:  

a) przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału 

w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Decyzje służb 

medycznych dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;  

b) wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo 

oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich 

polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

zamieszczenie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, w 

przekazach telewizyjnych;  

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie tych danych w 

przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie  

drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i 

ankiet dotyczących biegu;  

d) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF  

i PZLA, jak również pełna akceptacja powyższych regulacji i zobowiązanie się do ich przestrzegania.  

 

VII. ZGŁOSZENIA i PŁATNOŚCI 

1. Zgłoszenia do Biegu należy dokonać poprzez stronę https://timerecords.pl 

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 22.04.2019 r. (włącznie) 

3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz 

dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób lista 

startowa zostanie zamknięta. W przypadku niewyczerpania limitu uczestników będzie możliwość 

zapisania się w Biurze Organizacyjnym. 

4. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych będzie możliwa jedynie w dniu 

biegu, tj. 27.04.2019 r. w Biurze Organizacyjnym w godzinach 17:30 – 20:00. 

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w III Bełchatowskim Biegu Nocnym będzie 

własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które 

będzie dostępne w Biurze Organizacyjnym. 

6. Opłata startowa wynosi 40 zł. 

7. Opłatę startową można uiścić w następujący sposób:  

a) Przelewem poprzez system PayU bezpośrednio z portalu z zapisami www.timerecords.pl  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów  

bankowych i pocztowych. 

9. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Organizatora. 

http://www.timerecords.pl/


10. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z 

udziału w zawodach, nieukończenia zawodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

11. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy i wyrażeniem 

wszystkich zgód zawartych w punkcie VI podpunkt 4 b-d. 

 

VIII. PAKIET STARTOWY 

1. Wydawanie pakietów startowych następuje podczas weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w godz. 

17:30 – 20:00. 

2. W pakiecie startowym zawodnik otrzymuje numer startowy, agrafki do jego przypięcia, chip do 

pomiaru czasu, upominek od Organizatora oraz po ukończeniu medal, wodę i posiłek regeneracyjny.  

3. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione.  

W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać stosowne upoważnienie wypełnione i 

podpisane przez Uczestnika oraz podpisane oświadczenia, a także ksero dowodu osobistego do 

wglądu. W/w dokumenty stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.  

 

IX. KLASYFIKACJE  

1. Klasyfikacje indywidualne:  

a) generalna mężczyzn,  

b) generalna kobiet,  

c) najszybszy biegacz z Bełchatowa, 

d) najszybsza biegaczka z Bełchatowa, 

2. O sklasyfikowaniu w kategoriach najszybsi biegacze z Bełchatowa decyduje miejsce stałego 

zameldowania w dniu Biegu. 

 

X. NAGRODY  

1. Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymują puchary i nagrody finansowe: 

a) w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I (500 zł), II (300 zł), III (200zł) miejsce 

b) w klasyfikacji generalnej kobiet: I (500 zł), II (300 zł), III (200zł) miejsce 

c) najszybszy biegacz z Bełchatowa: (300 zł) 

d) najszybsza biegaczka z Bełchatowa: (300zł) 

 

2. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej mogą być klasyfikowani w kategorii najszybszy biegacz z 

Bełchatowa i najszybsza biegaczka z Bełchatowa. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

2. Bieg rozgrywany będzie przy ruchu ograniczonym.  

3. Organizator nie zapewnia indywidualnego ani grupowego ubezpieczenia uczestników Biegu. 

4. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz 

bezwzględne przestrzeganie poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym 

podczas „II Bełchatowskiego Biegu Nocnego” oraz obsługi sędziowskiej i obsługi zabezpieczającej 

trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie imprezy.  

6. Bieg ujęty jest w cyklu biegów „Triada Bełchatowska” na 2019 rok. 



7. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego ostateczna interpretacja należeć będzie do 

Organizatora oraz Sędziego Głównego Biegu. 

8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie 

zgłosić ten fakt w Biurze Organizacyjnym biegu. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest 

poinformować na stronie internetowej www.mcs.belchatow.pl. 

10. Organizator może odwołać bieg bez żadnych konsekwencji, jeżeli leży to w interesie publicznym.  
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Zał. nr 1 -  upoważnienie do odbioru pakietu startowego 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO 
3. BEŁCHATOWSKI BIEG NOCNY (27 kwietnia 2019 r.) 

 
 
 
Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………. 
     (imię i nazwisko) 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym numer ……………………………………… 
         (seria i numer) 
 
Upoważniam: 
 
Panią / Pana ………………………………………………………………………………… 
     (imię i nazwisko) 
 
legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer ……………………….………. 
          (seria i numer) 
 
Do odebrania mojego pakietu startowego na „3. Bełchatowski Bieg Nocny”  
 
Do upoważnienia dołączam do wglądu ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenia. 
 
 
Upoważniający: 
 
Imię i nazwisko                                                                   Czytelny podpis 
 
…………………………….       ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zał. nr 2 -  oświadczenia 
 

Oświadczenie „3. Bełchatowskie Bieg Nocny” – 27.04.2019 r. 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących 

zaistnieć podczas „3. Bełchatowski Bieg Nocny” w dniu 27 kwietnia 2019 r. tj. w szczególności ryzyka 

wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. W związku z moim uczestnictwem w ww. zawodach przyjmuję na siebie 

pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń od organizatora i 

osób trzecich. 

 Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w zawodach w dniu 27 

kwietnia 2019 r. i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby 

przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach sportowych oraz że startuję w nich 

dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów. Zobowiązuję się do 

przestrzegania wszystkich zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych 

tych zawodów. 

 

 

 

                                                                                          (data i czytelny podpis) 

 

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:  

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych 

osobowych w postaci:  

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej 

oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.  

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy,  

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących 

Imprezy.  

 



2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że na podstawie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

został poinformowany o tym, że: 

a. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: iod@mcs.belchatow.pl; telefon: 

44 737 81 25 

c. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich 

podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

d. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym 

celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych 

będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są 

przetwarzane.  

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie.  

i. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych.  

j. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

k. Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

 

 

                                                                             

                                                                                                 



   (data i czytelny podpis) 

 

 

Załącznik nr 3 – zgoda rodziców 

 

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu  

 

           

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu:  

...................................................................................................... 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz telefon:  

..................................................................................................... 

Ja wyżej wymieniony jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojej/mojego 

córki/syna w biegu „3. Bełchatowskim Biegu Nocnym” w dniu 27.04.2019 r. Jednocześnie 

oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w tego typu 

imprezie. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu biegu oraz jestem świadomy jego 

postanowień i w pełni je akceptuję. 

 

                           …............................................................  

                           Data i podpis Rodzica / Opiekuna  

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego  

dotyczące danych osobowych 

 

1) Jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, danych 

osobowych ………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) w postaci:  

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej 

oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.  

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy,  



c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących 

Imprezy.  

2) Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałem 

poinformowany o tym, że 

a. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: iod@mcs.belchatow.pl; telefon: 

44 737 81 25 

c. Podstawę przetwarzania danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich 

podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.  

d. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.  

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym 

celu związanym ze współorganizacją Imprezy.  

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych 

będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.  

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są 

przetwarzane.  

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do 

uczestnictwa w Imprezie.  

i. Jestem uprawniony do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

do przenoszenia danych.  

j. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych - w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

k. Jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

                                                                             

                                                                                                            (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


